


الرحي مب سم هللا الرحمن
ا محمد وعلى آله دن  وصحب ه وسلماللهم صل على سي 



الفصل األول
ِْهْيد َتم

Pasal 1

PENDAHULUAN



➢ Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan mengatur segala

sesuatu dengan aturan-Nya yang tepat dan agung. Dia juga yang mengutus Nabi

Muhammad saw kepada manusia sebagai pembawa berita gembira dan peringatan,

menyeru kepada Allah dengan izin-Nya, serta pelita yang menerangi dan menuntun

jalan kebenaran.

➢ Dan Dia telah mengkhususkan ahli keluarga Nabi yang mulia dengan keutamaan dan

kemuliaan sebagai suatu bentuk pengagungan serta penghormatan. Kemudian Allah

swt berfirman dalam Al Quran Al Ahzab : 33
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Sesungguhnya Allah (mengingatkan kamu dengan semua itu) karena Allah hendak

menghilangkan dosa-dosa kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-

bersihnya.



➢Ya Allah sholawat, salam, keberkahan dan kemuliaan

semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kami Nabi

Muhammad saw, pemimpin para nabi dan rasul, juga

kepada ahli keluarganya yang baik dan suci, seluruh

sahabatnya dan pengikut-pengikut mereka di dalam

kebaikan hingga hari kiamat.

ِركْ ومسملِ مْ صملِ  اللَُّهمَّ  ظمة  ُكلِ  ِف رِ مْ ومكم ومَبم سميِ ِدنم عملمىاأمبمد  َلْم
الطَّيِ ِبنْيم ب مْيِتهِ أمْهلِ ومعملمى۞نيوماْلُمْرسملِ األمْنِبيماءِ سميدِ ُُمممَّد  

ابمِتهِ ۞الطَّاِهرِْينم  ُمْ ومالتَّاِبِعنْيم ۞أمْْجمِعنْيم ومصمحم ِإلم ِبِِْحسمان  َلم
ْينِ ي مْوم   اومسملِ مْ ۞الدِ  ْْ اكم تمْسِلْيم  .ِِث



➢Oleh karena itu, dipersembahkanlah kata-kata yang

bersinar, gugusan Mutiara yang suci tentang pemimpin

wanita seluruh alam, ibu kepada golongan yang

wajahnya bercahaya dan golongan beruntung yang

mendapatkan catatan amalan mereka dengan tangan

kanan, belahan jiwa Rasulullah saw, pemimpin kita yang

bergelar Az Zahra, Fatimah dan Al Batul.

ِذهِ :ومب معمدْ  ِل ۞يئمةُمضِ كمِلممات  ف مهم ۞ةومِضيئم ومَلم
ةِ عمنْ  يمامِ اْلُغرِ  ُأم ِ ۞اْلعمالمِمنْيم ِنسماءِ سميِ دم ۞نيال مم

تِنم ۞الرَُّسْولبمْضعمةِ  تُ ْولالْ فماِطممةِ الزَّْهرماءُ اسميِ دم ۞ب م
اعمْنهاللاُ رمِضيم  اوم ۞ومأمْرضماهم هم اأمِبيبمعدم عملمي ْ أمزْكمى  هم
.ومأمْْنماهماصمالة  



Kisah tentang Az Zahra memberikan isnpirasi bagi kita, merupakan

sumber keindahan, membawa kepuasan dan tentunya kisah yang Panjang.

Sehingga penulis terhenti sejenak di dalam kebingungan, tidak mampu

merangkai sepatah kata. Tidak pasti dari mana akan dimulai. Adakah (yang

sesuai) dengan karangan yang Panjang atau bait puisi yang mengasyikkan?

Yang mana diambil untuk disebutkan dan yang mana ditinggalkan untuk

menjadi tulisan? Sungguh penulis berhadapan dengan lautan batu permata

berharga yang luas terbentang. Telah suci segala dari beliau, perkataan dan

perbuatan. Telah mencapai kedudukan tinggi semua yang berhubungan

dengan beliau dari asal keturunan kepada zuriat setelahnya. (Sudah tentu

lihatlah!) Siapa ibundanya? Siapa ayahandanya? Siapa teman hidupnya?

Siapa anak keturunannya?



➢Ayahnya merupakan pemimpin seluruh alam, makhluk yang

termulia, nikmat terbesar yang dianugerahkan kepada

orang-orang yang beriman, dan juga bagian rahmat Allah

pada seluruh alam. Dengan berkahnya dan hanya karenanya

lah, Allah telah menyelamatkan manusia dari kesesatan

jahiliyah, Baginda Nabi saw datang membawa syariat dari

Allah kemudian Allah mengeluarkan kita dari kegelapan

kepada cahaya kebenaran.



Adapun ibunya, beliau adalah pemimpin yang suci. Di dalam

dirinya terdapat sifat-sifat yang unggul dan agung. Beliaulah

Sayyidah Khadijah yang hebat, yang telah beruntung

dengan kemuliaan di dunia dan kebahagiaan abadi di

akhirat. Uang telah Allah muliakan dirinya dengan derajat

tertinggi, Ketika Allah memberikan salam kepadanya

melalui malaikat Jibril, kemudian menyampaikan berita

gembira kepadanya. Baginya rumah dari emas dan perak

berada kelak di surga, tidak ada kesulitan di dalamnya

maupun kesedihan.



➢Ada apa pada suami Al Murtadho? Yang setiap kali berkata

benar Ketika marah maupun senang. Singa Allah yang

senantiasa menang, junjungan kami Ali bin Abi Tholib.

➢Dan ada apa pula pada kedua putranya yang mulia,

Muhammad Al Hasan dan Abdillah Al Husain, penyejuk

mata sang pemimpin seluruh alam dan merekalah pemimpin

seluruh pemuda di surga sebagaimana yang telah

diriwiyatkan.



➢Dan ada apa pula pada Sayyidah Zainab dan Sayyidah

Ummu Kultsum? Sungguh kelebihan mereka telah

diketahui, dan mereka memiliki tempat istimewa di hati

Nabi saw. Mereka adalah bagian dari anggota keluarga

yang suci, bintang-bintang yang gemerlap, yang mulia,

yang baik, para pemimpin terpilih, bintang-bintang yang

melindungi semua ciptaan, dan kapal penyelemat dari

setiap bala ujian.



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



الِثاينالفصل 

َمتمَِهما ومنم ْ ِف  هماأمَِهما رمِضيم للاُ  ِو  عمن ْ

Pasal 2

KELAHIRAN YANG PENUH BAROKAH

DAN DIDIKANNYA R.A. MADRASAH 

NABI  SAW



➢Sayyidah Fatimah dilahirkan di tanah haram 5

tahun sebelum Nabi saw diangkat menjadi rasul.

Kelahirannya bertepatan pada 20 jumadil akhir.

Menjelang hari Jumat yang gemerlapan, wajahnya

yang bercahaya pun menyinari muka bumi.
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➢Rasulullah memberi nama Fatimah karena Allah swt telah

mengharamkannya dari api neraka hathimah. Dan diantara gelar-gelar

yang diberikan kepadanya yaitu Al Mubarokah (yang diberkahi), Az

Zakiyyah (yang suci), Ar Radliyah (yang ridlo), Al Mardliyah (yang

diridloi). Dan beliau diberi gelar Az Zahra karena beliau adalah Bunga

(yang terindah) untuk sebaik-baik ciptaan (Rasulullah saw). Dan beliau

juga diberi gelar, Al Batul karena setiap perbuatan dan ucapannya

dijadikan ibadah (bentuk pengabdian) khusus kepada Allah swt.

Rasulullah saw memberikan gelar Umm Abiha karena kasih sayang dan

kelembutan yang tecurah dari dalam dirinya kepada baginda Nabi saw.



➢Beliau dibesarkan di dalam rumah yang disinari cahaya seorang

Nabi, pusat ilmu pengetahuan, sifat kemuliaan dan segala sifat

terpuji. Rumah dimana Rasulullah saw yang mulia keluar dan

masuk, turunnya malaikat Jibril serta para malaikat yang lain.

➢Beliau tumbuh di rumah yang penuh kemuliaan dengan

Pendidikan akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang baik.

Bagaimana tidak? Sedangkan beliau adalah lulusan dari

madrasah yang dikendalikan oleh sebaik-baik ciptaan, yang

diutus oleh Allah swt untuk menyempurnakan akhlak yang baik.



➢Beliau mempelajari sifat jujur, amanah, menjaga maruah diri

dan mengawasi diri langsung dari Baginda Rasulullah saw.

Beliau turut mempelajari ilmu Al Quran, ilmu hikmah, sifat

kelembutan, kasih sayang, merendah diri, segala jenis ilmu, sifat

kesabaran dan kelembutan. Semua ajaran tersebut tertanam

dalam dirinya dengan akhlak yang terpuji, sifat mulia seorang

Nabi dan akhlak Nabi yang agung. Allah swt telah memuliakan

dirinya dengan segala kemuliaan sebagaimana Allah

memuliakan ayahnya (Nab Muhammad saw).



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



الِثالثالفصل 

ا ِللدَّ ِف ِجهماِتهما ومتمم  ةمُِّلهم ْعوم

PASAL 3

PERJUANGAN 

SAYYIDAH FATIMAH R.A. 

DAN

PERANANNYA R.A.

DALAM MENYEBARKAN DAKWAH



➢ Pemimpin wanita yang suci ini telah tumbuh dan terdidik dari usia kecilnya

menjadi seorang pejuang yang begitu sabra. Beliau telah menyaksikan

perkembangan dakwah Islam dari titik permulaan, melalui setiap peristiwa

(menanggung setiap beban perasaan) sampai di saat akhirnya.

➢ Perjuangan beliau dapat dilihat dari awal dakwah ayahnya menyeru kepada

agama yang bernar ini, Ketika beliau menjadi pendamping setia menemani

ayahnya berhadapan dengan orang-orang kafir dan ancaman-ancaman

mereka. Meskipun usianya masih kecil tapi beliau mendapat peluang

berharga dapat menemani dan mengikuti setiap Langkah ayahnya.



➢Sehingga semangat Az Zahra semakin membara seiring usianya

yang beranjak dewasa. Pada hari bersejarah peperangan Uhud,

Sayyidatuna Fatimah merawat luka ayahnya, Sayyiduna Ali

membantu menuang air di atas luka Baginda Nabi sambil

Sayyidatuna Fatimah membersihkan darah yang bercucuran

keluar dari wajah mulia Baginda. Sayyidatuna Fatimah segera

membakar potongan tikar lalu meletakkan abunya ke atas luka

Baginda untuk memberhentikan darah yang keluar. Setelah itu

luka pun mulai mongering dan sakit yang dialami Nabi

berkurang.



➢ Maka wajiblah bagi kita memuliakan Sayyidatuna Fatimah di dalam perjuangannya yang

terdahulu, khidmatnya yang penuh ikhlas dan jujur. Kesabaran beliau yang menakjubkan

jelas terpancar pada setiap peristiwa besar yang melanda, terutama ketika beliau mengarungi

jerih pahit kehidupan Ketika kaum Quraisy membuat batasan-batasan terhadap kaum

muslim. Beliau ikut Bersama dengan ibu dan ayahnya sepanjang peristiwa pengepungan,

menanggung derita lapar dan kehidupan yang sempit.

➢ Setelah berakhir ujian pengepungan yang dahsyat, Sayyidatuna Fatimah diuji pula dengan

kewafatan ibunya yang penyayang. Beliau menghadapi semuanya dengan jiwa yang tenang

dan ridlo. Beginilah sewajarnya keadaan seorang muslim pada setiap detik kehidupan,

meridloi setiap ketentuan Allah swt dan pilihan-Nya. Sesungguhnya keberanian adalah

kesabaran sesaat dan kemenangan yang abadi adalah milik orang yang senantiasa bersabar.

{“Selamat sejahteralah kalian disebabkan karena kesabaranmu, Maka alangkah baiknya

tempat kesudahan itu”} (Ar Ra’du, 24)



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



الفصل الرابع

ا ِمْن عمِليِ  ال مُ   ومْجهمهُ ْرتمضمى كمرَّمم للاُ ِف زموماِجهم

PASAL 4

PERNIKAHAN SAYYIDATUNA 

FATIMAH

DENGAN

SAYYIDINA ALI AL-MURTADHO



➢Ketika usia Sayyidatuna Fatimah mencapai 18 tahun, datang para

sahabat yang hebat dan mulia seperti Sayyiduna Abu Bakar dan

Sayyiduna Umar untuk meminang beliau, akan tetapi pinangan mereka

ditolah dengan baik oleh Nabi karena belum mendapatkan wahyu dan

pilihan dari Allah untuk putri tercintanya.

➢Dan Allah telah memberi keutamaan kepada sayyiduna Imam Ali bin Abi

Tholib yang memiliki keturunan mulia dan sifat-sifat terpuji. Sebelum

beliau sampai pada Rasulullah untuk meminang Az Zahra Al Batul,

wahyu telah turun terlebih dahulu yang menyatakan keridloan Allah di

atas pinangan yang terpilih itu.



➢Maka tercapailah Hasrat Sayyiduna Ali yang paling berharga dan paling

diharapkan, Ketika Rasulullah saw yang mulia berkata padanya.

Marhaban wa Ahlan (tanda terima), lalu tanpa berlengah, Rasulullah

menyeru para sahabat yang ulung (pilihan) dari kalangan Muhajirin dan

Anshor untuk berkumpul dan memberitakan kepada mereka kabar yang

gembira ini.

➢Maka Ketika mereka telah berkumpul, terpancarlah tanda-tanda

kegembiraan Rasulullah saw pun berkhutbah di hadapan mereka,

khutbahnya yang masyhur diulang-ulang pada kesempatan tersebut.



➢ Telah berkata Baginda Nabi saw.

➢ (Segala puji bagi Allah, dzat yang dipuji dengan limpahan nikmat-Nya. Dzat yang

disembah dengan kekuasaan-Nya, Dzat yang ditaati dengan pemerintahan-Nya, Dzat

yang ditakuti dari azab dan murka-Nya, dzat yang terlaksana segala perintah aturan-

Nya di langit dan bumi ciptaan-Nya, yang telah menciptakan sekian makhluk dengan

kekuasaan-Nya, serta meninggikan kehormatan mereka dengan agama-Nya, lalu

dimuliakan mereka dengan utusan Nabi-Nya.

Sesungguhnya Allah - penuh berkat nama-Nya dan tinggi keagungan-Nya – telah

meletakkan hubungan pernikahan sebagai sebab penyatuan, perintah yang menjadi

kewajiban, aturan yang membawa keadilan dan kebaikan yang memenuhi setiap

genap kehidupan. Dimana tersambung dengannya hubungan silaturrahim dn

berdampingan dengannya segenap manusia.



Allah telah berfirman :

{“Dan Dia lah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu menjadikan manusia memiliki

keturunan dan meshoharoh (hubungan kekerabatan), dan Tuhanmu Maha Kuasa menciptakan apa

yang dikehendaki-Nya} (Al Furqon, 54)

Maka perintah Allah swt berjalan sesuai keputusan-Nya dan keputusan Allah swt berjalan sesuai

ketentuan-Nya. Dan setiap keputusan pasti ada ketentuannya. Dan setiap ketentuan pasti ada

waktunya. Dan setiap ketetapan waktunya telah tertulis di dalam Kitab.

{“Allah menghapuskan apa yang dikehendaki-Nya, dan Ia juga menetapkan apa yang 

dikehendakinya. Dan (ingatlah) pada sisi-Nya ada terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuz)”}

(Ar Ra’du, 39)

Kemudian Allah swt telah memberikan wahyu untuk menikahkan Fatimah kepada Ali bin Abi Tholib,

maka saksikanlah kalian, kini aku menikahkan Ali bin Abi Tholib kepada Fatimah dengan mas kawin

seberat 400 timbangan perak, sekiranya Ali bin Abi Tholib ridlo dengan hal ini.



➢Telah berkata Sayyiduna Anas bin Malik, kemudian Baginda Nabi

meminta semangkuk kurma lalu meletakkannya di antara kami dan

menjemput kami untuk makan Bersama. Ketika kami sedang makan,

datang Ali bin Abi Tholib R.A. dan Baginda Nabi tersenyum padanya

kemudian berkata,

(Sesungguhnya Allah swt telah memerintahkanku untuk menikahkan

dirimu kepada Fatimah dengan mas kawin seberat 400 timbangan perak

sekiranya kau ridlo akan hal itu).

Sayyiduna Ali menjawab,

(Aku menerima sepenuh hati wahai Rasulul.lah)



➢ Dengan itu, Sayyiduna Ali bin Abi Tholib menyampaikan sebuah khutbah,

(Segala puji bagi Allah yang dengan memuji-Nya, yang mendekat dengan

meminta kepada-Nya, yang telah menjanjikan surga bagi yang bertaqwa pada-

Nya, dan yang telah menjadikan neraka sebagai peringatan bagi yang berbuat

maksiat pada-Nya. Aku memuji-Nya dengan segala pujian dan pertolongan-Nya, 

dan aku bersyukur dengan rasa syukur seorang hamba yang sadar bahwasanya

Dialah yang telah mewujudkan sesuatu dari yang tiada, Dialah yang mematikan

dan Dialah yang menghidupkan.

Dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa tiada

sekutu bagi-Nya, dengan kesaksian yang membawaku kepada-Nya dan 

menyampaikan diriku kepada keridloan-Nya. Dan aku bersaksi bahwasanya

Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Sholawat dan salam kepada Baginda

dengan sholawat yang menjadikan dekat diri Baginda dengan-Nya.



Sesungguhnya berkumpulnya kita disini adalah bagian dari ketentuan

Allah – maha Tinggi – yang diridloi-Nya. Pernikahan ini adalah atas

perintah dan aturan Allah swt. Dan ini Muhammad – sholawat dan

salam Allah ke atas dirinya – telah menikahkan diriku kepada

putrinya Fatimah dengan mas kawin 400 timbangan perak. Aku

menerimanya dengan sepenuh hati dan cukuplah Allah sebagai saksi

akan itu).

➢Kemudian tunduklah Sayyiduna Ali di dalam sujud mensyukuri

nikmat Allah dan memuji-Nya. Ketika beliau mengangkat kepada dari

sujud



➢Berkata kepadanya pemilik tempat terpuji di sisi Tuhannya,

Baginda Nabi saw,

(Semoga Allah menyatukan kalin berdua, memberkahi kalian

dan menjadikan dari kalian zuriat yang baik dan banyak)

➢Alangkah berkahnya pernikahan ini, yang disaksikan oleh para

sahabat yang hebat, mereka adalah golongan yang terbaik dan

unggul. Baginda Nabi yang menjadi wali dan sang suami adalah

Imam Ali, sang istri pula adalah Az Zahra yang tinggi

tempatnya di sisi Ilahi.



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



PASAL 5

MALAM PERNIKAHANYA

اخلامسالفصل 

لم  ِة زمفامِفهماِف ومْصِف لمي ْ



➢Dengan selesainya akad pernikahan yang diberkahi dn yang mulia

ini, yang telah memberikan kegembiraan kepada setiap pencinta,

Sayyidatuna Az Zahra dibawa menuju rumah Sayyiduna Ali bin Abi

Tholib Bersama dengan rombongan yang paling gagah dan

bercahaya. Berjalan rombongan pengantin yang terdiri dari para

wanita muhajirin dan anshor dalam keadaan ceria dan penuh

kegembiraan, sehingga mereka sampai di rumahnya yang mulia

Bersama Sayyidatuna Fatimah, bersebelahan dengan rumah

ayahnya Baginda saw yang memiliki tempat termulia di sisi Allah

swt.



➢Belum lama setelah Sayyidatuna Fatimah menempati kediamannya yang

baru, disamping sang suami yang memiliki keuntungan yang besar,

datanglah kepada mereka Sang Kekasih yang bercahaya dan berseri

dengan keindahannya, Sayyiduna Muhammad saw, sebaik-baik ciptaan

untuk menenangkan putrinya, dan mengucapkan selamat kepada

keduanya.

➢Baginda saw pun mendoakan mereka berdua,

(Semoga Allah swt menyatukan kalian berdua, memuliakan nenek moyang

kalian, melimpahkan keberkahan kepada kalian, dan menjadikan dari

kalian zuriat yang baik dan banyak)



➢Allah swt telah mengabulkan doa Baginda Nabi untuk

keduanya, dan telah lahirlah dari mereka keturunan yang baik

dan banyak, maka bersambunglah dari keduanya keturunan

Baginda Nabi yang mulia, bersambunglah dengan keturunan ini

ke semua “Sayyid” dan “Syarif”. Mereka dan Al Quran itu satu,

dua perkara yang tidak dapat dipisahkan, sehingga keduanya

nanti tiba di hadapan telaga kautsar milik sang pencipta alam.

Semoga Allah memberkahi Nabi SAW dan keluarganya dan

sahabat-sahabatnya dan mereka yang mengikuti mereka dengan

kebaikan.



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



الساتسالفصل 

اممْهرِهم ِف ِجهازِهما وم 

PASAL 6

PERSIAPAN PERNIKAHAN

DAN  

MAHAR SAYYIDATUNA FATIMAH R.A.



➢Setelah kita menyimak perjalanan kisah indah pernikahan

Sayyidatuna Fatimah yang disinari dengan cahaya kegembiraan,

berhadapan dengan kita pula suatu pertanyaan yang

membutuhkan jawaban yang jelas.

➢Bagaimanakah mahar pemimpin wanita seluruh alam ini? Dan

perlengkapan pernikahan apa yang telah disiapkan untuknya

sedangkan beliau adalah putri Sang Kekasih yang jujur dan

yang dipercayai? Barangkali hal ini dapat dijadikan contoh

teladan untuk umat dan pelajaran yang bermanfaat



➢untuk urusan pernikahan zaman sekarang yang

diselimuti kegelapan dan perkara-perkara yang

membawa kehancuran.

Seperti tinggi mahar yang harus diberikan, bermegah-

megahan dengan tempat acara yang disiapkan, menyajikan

bebagai macam hidangan makanan yang berlebihan, dan 

terbawa oleh adat budaya yang menyebabkan orang 

miskin berhutang, dan orang kaya menghabiskan semua

harta simpanannya.



➢Maka jadikanlah ahli keluarga Baginda Nabi saw sebagai suri teladan dan

berhati-hatilah dari cara kehidupan berlebihan yang akan membawa

kepada penyesalan.

➢Mahar Sayyidatuna Fatimah yang merupakan putri Baginda Nabi yang

mulia hanyalah 400 dirham. Dan ini adalah ukuran yang kecil, sangat sedikit

jika dibandingkan dengan ribuan yang diberikan manusia tapi mereka kelak

menanggung beban. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa mahar yang

tinggi tidak menambah nilai seorang wanita? Jika demikian, maka tentulah

Sayyidatuna Fatimah lebih utama dan lebih layak untuk itu. Apakah mereka

tidak mengetahui bahwa wanita yang paling berkah adalah yang paling

rendah maharnya?



➢Bagaimanakah perhiasan di dalam rumahnya yang mulia? Di

dalamnya hanya terdapat sebuah bantal yang diisi dengan

pelepah kurma, sebatang sapu, penggiling gandum, ketel dan

kendi air. Kemudian bandingkanlah dengan keadaan di dalam

rumah kita pada zaman ini.

➢Kita berada pada zaman yang diselimuti kezaliman dan

kelelahan yang menyusahkan. Dimana harta dihabiskan untuk

perkara yang sia-sia dan tidak berguna yang pada akhirnya

diabaikan begitu saja.



➢Bagaimana pula baju pengantin dan perhiasannya wahai

sekalian pecinta? Beliau menikah hanya memakai dua helai

pakaian biasa dan dihiasi dengan dua gelang perak.

Bandingkanlah denga napa yang dimiliki manusia zaman

sekarang, mulai dari pakaian mewah, cincin-cincin emas dan

berlian, gelang-gelang tebal dan berat yang menjadikan

sepasang tangan Nampak seperti pasar menjual emas, dan

semua set perhiasan yang membuat kagum. Sama sekali tidak

ada yang mengagumkan!



➢Bukankah sepatutnya kita tinggalkan segala bentuk

kerugian dan kesesatan nyata yang sedang menyelimuti

kehidupan kita? Bukankah kita ingin berpindah dari

yang susah menjadi yang mudah? Sebagaimana generasi

awal dahulu? Sungguh itu lebih utama dan baik. Allah

swt sebaik-baik penolong dan hanya kepada-Nya kita

memohon harapan. Salam kepada Sayyidatuna Fatimah,

yang pernikahannya telah menjadi contoh dan teladan.



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



السابعالفصل 

يْ هما اَلم  َمتمِة وملمدم سمِن وماَْلُسمنْي ِف ِو

PASAL 7

KELAHIRAN 

SAYYIDUNA HASAN DAN 

SAYYIDUNA HUSEIN



➢Ketika pasangan suami istri ini telah menetap di rumah

baru mereka, rumah mereka bersebelahan dengan

rumah baginda Nabi yang memiliki akhlak terpuji

➢Hari-hari yang mereka jalani dipenuhi dengan

kegembiraan dan keharmonisan. Walaupun kehidupan

mereka tidak diliputi dengan kemewahan dan

kesenangan, tetapi mereka dipenuhi kegembiraan dan

keceriaan.



➢Pada tahun ketiga hijriah mereka menyambut kelahiran

putra sulung mereka dengan penuh kegembiraan,

Sayyiduna Hasan bin Ali. Kemudian kabar gembira ini

sampai kepada Sang Nabi dan Baginda pun langsung

bergegas menemui mereka. Baginda menggendong bayi

itu dan menatap wajahnya dengan hati yang dipenuhi

kebahagian karena ternyata wajahnya mirip dengan

Baginda Nabi, tidak mirip dengan Sayyiduna Ali.



➢Dan yang pertama sampai kepada pendengarannya sesaat

setelah dilahirkan adalah suara datuknya, pemimpin

seluruh alam, yang telah membisikkan kalimat adzan di

telinganya.

➢Belum dua tahun berlalu, Sayyiduna Fatimah melahirkan

adik kandungnya, Sayyiduna Husain. Baginda Nabi

merasa sangat Bahagia dengan kedua pemuda yang

barokah ini, mereka merupakan penyejuk mata Baginda

saw.



➢Dan begitulah kehendak Allah yang Maha Mulia dan

Maha Tinggi, bersambungnya keturunan Baginda Nabi

melalui keturunan Sayyidatuna Fatimah dan Sayyiduna

Ali, yaitu kedua putra mereka (Sayyiduna Hasan dan

Sayyiduna Husain), penyejuk mata Nabi saw.



➢Baginda Nabi sering mengunjungi (ziaroh) kepada mereka dari

waktu ke waktu, dan mereka akan berkumpul mengelilingi

datuk mereka dalam keadaan gembira dan suka ria.

➢Betapa indah dan mulianya perkumpulan ini, dimana

Rasulullah saw duduk di tengah-tengah, Sayyiduna Ali di

samping kanan Nabi, Sayyidatuna Fatimah di samping kiri

Baginda, dan Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain berada di

atas pangkuan Nabi saw.



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



الِثامنالفصل 
يم  ِميَّةاَِهما اليمو ِف ومْصِف حم

PASAL 8

MENELUSURI KEHIDUPAN 

SAYYIDATUNA FATIMAH 

DALAM KESEHARIAN



➢ Sayyidatuna Fatimah di dalam kesehariannya merupakan contoh terbaik

sebagai seorang istri yang taat setia. Beliau merupakan teladan terindah

dalam sifat ketaatan, kesabaran dan juga ketabahan dalam menanggung

kesusahan dalam kehidupan.

➢ Beliau mengurus urusan rumah tangganya dengan teratur, dan menjalankan

tanggung jawabnya kepada suami dengan sebaik-baiknya. Kadang beliau

menggiling biji gandum menjadi tepung sampai telapak tangannya

membengkak, beliau membersihkan rumahnya sampai debu memenuhi

bagian lehernya, beliau membawa ember untuk mengambil air hingga

dadanya sesak, beliau juga menyalakan api di bawah panci dan sanggup

menahan panasnya api.



➢Maka dimanakah sifat-sifat yang seperti ini pada wanita-

wanita zaman sekarang yang dikalahkan sifat malas dan

tidur mereka. Tidakkah mereka melihat kepada

pemimpin wanita seluruh alam ini? Bagaimana beliau

mengurus sendiri urusan rumah tangganya dengan tekad

yang kuat. Sungguh seluruh wanita sudah sewajarnya

memuji sifat mulianya yang nyata. Ini bukanlah sifat

seorang wanita biasa tapi milik para bidadari surga.



➢Hingga sampai pada suatu Ketika, pekerjaan keseharian itu

tidak mampu ditanggung oleh Sayyidatuna Fatima dan

Sayyiduna Ali, mereka pergi ke rumah Baginda Nabi meminta

seorang pembantu untuk meringankan beban mereka, Maka

Baginda Nabi berkata kepada mereka,

(Demi Allah, tidak akan aku berikan kalian seorang pembantu

sedangkan aku biarkan para ahli suffah kelaparan karena tidak

ada yang dapat aku berikan kepada mereka)



➢Kemudian Baginda Nabi datang kepada mereka ketika mereka sedang

bersiap untuk tidur. Mereka menyelimuti tubuh mereka hanya dengan

sehelai kain yang jika mereka menutupi bagian kepala mereka, maka

terlihatlah kaki mereka. Lalu Ketika mereka hendak bangun untuk

menyambut kedatangan Baginda Nabi, Nabi menyuruh mereka untuk

tetap di tempat mereka dan Nabi saw pun duduk di antara keduanya.

➢Berkata Baginda Nabi saw,

(Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang

kalian minta dariku?

Mereka menjawab, Tentu



Nabi saw berkata,

(Beberapa perkataan yang diajarkan kepadaku oleh Jibril, bacalah

setiap selesai sholat, Subhanallah sepuluh kali, Alhamdulillah sepuluh

kali dan Allahu Akbar sepuluh kali. Dan jika kalian menuju tempat

istirahat kalian bacalah subhanallah tiga puluh tiga kali, Alhamdulillah

tiga puluh tiga kali dan Allahu Akbar tiga puluh empat kali. Kalimat ini

lebih baik untuk kalian dari pada seorang pembantu.)

➢Kemudian Nabi saw mengucapkan selamat tinggal pada mereka dan

pulang, setelah mengisi hati mereka dengan ketenangan dan keridhoan.



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



الفصل التاسع

ابِيهما َلمم تمْكِرمِي أم ِف 

PASAL 9

PENGHORMATAN BAGINDA NABI 

SAW TERHADAP PUTRINYA 

SAYYIDATUNA FATIMAH R.A.



➢Kita masih berada di lembaran suci dari Riwayat kehidupan

pemimpin wanita yang senantiasa merendah diri ini. Sungguh

beruntung beliau yang telah dimuliakan ayahnya yang mulia – ke

atasnya sebaik-baik sholawat dan salam.

➢Setiap kali Sayyidatuna Fatimah datang menghampiri Baginda Nabi,

Baginda akan berdiri menyambutnya sebagai tanda penghormatan

dan sanjuangan, mencium dahinya sebagai tanda kasih dan

penghargaan, lalu mempersilahkan duduk di tempat duduk Nabi

saw sebagai tanda kegembiraannya dan membalas kebaikannya.



➢ Begitu juga Sayyidatuna Fatimah memperlakukan Baginda Nabi saw sedemikian

rupa sebagai tanda kasih sayang dan janji setia di atas kemuliaan yang ditunjukkan

Nabi saw terhadap dirinya.

➢ Nabi saw memberi Sayyidatuna Fatimah gelas Ummu Abiha (ibu dari ayahnya)

sebagai tanda pujian di atas kasih sayangnya yang mendalam terhadap Nabi.

➢ Jika Nabi saw hendak belayar di dalam sebuah perjalanan, Baginda saw akan

meluangkan saat-saat terakhir Bersama dengan Sayyidatuna Fatimah, memberi salam

perpisahan dan mengucapkan selamat tinggal. Begitu juga Ketika pulang dari sebuah

perjalanan, pasti Baginda saw akan mengunjungi Sayyidatuna Fatimah yang pertama

setelah berhenti sebentar di Masjid (untuk menunaikan sholat). Dan Sayyidatuna

Fatimah akan senantiasa menyambut Nabi saw dengan wajah yang dihiasi

kegembiraan dan senyuman.



➢Di antara bukti-bukti penghormatan, kebaikan dan kelebihan yang

ditunjukkan kepada Sayyidatuna Fatimah, Nabi saw menjadikan rumah

Sayyidatuna Fatimah bersebelahan dengan rumah Baginda, tidak ada yang

memisahkan keduanya melainkan sebuah dinding yang digunakan Nabi

untuk menjenguk putrinya dan sebaliknya beliau menjenguk Nabi saw.

➢ Setiap kali Sayyidatuna Fatimah atau Baginda Nabi saw memiliki hajat,

kedua rumah mereka memiliki pintu yang menyambungkan di antara

keduanya sehingga setiap waktu dibutuhkan dapat langsung memberikan

bantuan. Nabi saw senantiasa melayani putrinya dengan kasih sayang dan

berlemah lembut kepadanya.



➢ Dan kisah yang memberi inspirasi ini adalah Riwayat yang disebutkan di

dalam buku-buku siroh, menggambarkan kasih sayang yang mendalam

seorang ayah dan rahmatnya Nabi Muhammad saw kepada kita.

➢ Suatu Ketika di siang hari, Nabi saw keluar dari rumahnya tidak beristirahat

karena terlampau lapar. Walaupun kelaparan ini merupakan suatu pilihan,

bukan karena keterpaksaan. Nabi pun pergi mengunjungi Sayyiduna Abu

Ayyub Al Anshori yang amat gembira dengan kunjungan Baginda Bersama

para sahabat. Beliau pun menyediakan kurma-kurma yang telah masak dan

juga yang kering untuk tamu-tamunya. Kemudian beliau menyembelih salah

satu dari hewan ternaknya kemudian disiapkan hidangan daging yang telah

masak dan dipanggang untuk mereka.



➢Apabila beliau datang menghidangkan makanan di

hadapan Nabi saw, Nabi pun mengambil sepotong daging

dan diletakkan di dalam seporong roti lalu diperintahkan

salah seorang sahabat untuk segera memberikannya

kepada Sayyidatuna Fatimah sambal berkata,

(Segeralah bawa sepotong roti ini kepada Fatimah karena

beberapa hari dia tidak mendapati sesuatu untuk

dimakan.)



➢ Beginilah cara Baginda Nabi yang senantiasa memberi keistimewaan kepada

buah hatinya dengan kasih sayangnya dan belas kasihnya yang begitu

dalam. Akhlak ini juga tertanam dalam kepribadian Sayyidatuna Fatimah

karena beliau merupakan anak yang paling mirip dengan Baginda. Sebelum

dan setelah pernikahannya, beliau tetap setia berkhidmat pada Nabi,

mencintai Nabi, dan mendahulukan Nabi lebih dari dirinya sendiri.

➢Diantara sikap yang ditunjukkan beliau dari sifat tersebut yaitu suatu hari

Sayyidatuna Fatimah mengantar sepotong roti dan biji gandum kepada

Baginda Nabi saw.

Nabi saw bertanya, (Apakah ini?)



➢ Beliau )Sayyidah Fatimah) menjawab,

(Sepotong roti yang aku buat sendiri dan aku tidak dapat

menikmatinya tanpa memberikannya kepadamu terlebih dulu)

Nabi saw pun berkata,

(Ini adalah sesuap makanan pertama yang ayahmu makan

setelah tiga hari tidak makan)

➢ Dan begitu pula Sayyidatuna Fatimah tidak dapat menikmati

makanan sebelum dibagikan makanan tersebut dengan

ayahnya.



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



العاشرالفصل 

المِِهماِف شمْيء  ِمْن أمخْ 

PASAL 10

MENGENAL AKHLAK 

SAYYIDAH FATIMAH R.A.



➢Diantara ciri-ciri akhlak Sayyidatuna Fatimah yang suci dan sifat-

sifatnya yang terpuji adalah pribadinya yang pemurah dan senantiasa

mendahulukan kepentingan orang melebihi kepentingan dirinya sendiri.

Begitu pula kepribadian suaminya yang pemurah dan dermawan. Dan

karena sifat inilah mereka berdua saling mengenal dan mengasihi satu

sama lain.

➢ Sungguh di dalam diri mereka terdapat nikmat surga yang melimpah.

{“Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan kebajikan), 

akan minum dari gelas (berisi minuman) yang bercampur

dengan”Kafur”}(Al insan, 5)



Dan ayat-ayat Al Quran lannya yang menyebutkan tentang sifat mereka yakni

sifat yang lebih mendahulukan kepentingan orang lain, sebagaimana yang

Allah swt sebutkan dalam kitab-Nya tentang ketaatan dan kesetiaan mereka

menunaikan janjinya pada Allah dan mereka memberi makan pada orang lain

atas dasar cinta dan mengharapkan pahala dari-Nya.

➢ Mereka telah mendahulukan keperluan seorang miskin, anak yatim dan

seorang tawanan. Allah swt telah memuji mereka di dalam firman-Nya sebagai

tanda kemuliaan dan pujian kepadanya.

{“Mereka memberi makan yang disukainya kepada orang miskin anak yatim,

dan orang yang ditawan”} (Al Insan, 8)



➢Mereka memberikan makanan yang mereka makan Ketika

berbuka dan sahur, kemudian melanjutkan puasa mereka

karena ketaatan dan kesetiaan mereka terhadap janjinya di

hadapan Allah swt. Dan mereka telah mengucapkan dengan

penuh kejujuran dan ketulusan bahwa tidak ada tipuan atau

kesaksian yang palsu.

)Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu semata-mata

karena mengharap keridhaan Allah; Kami tidak menghendaki

balasan dari kamu dan tidak pula ucapan) Al-Insan :9



Mereka tekun dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal

kebaikan, serta senantiasa mengambil setiap peluang yang ada

untuk melakukan ketaatan. Mereka berniaga bersama Allah

swt dan perniagaan mereka membuahkan keuntungan. Setiap

kata-kata mereka merupakan nasehat dan peringatan

{“Sesungguhnya kami takut akan (adzab) Tuhan kami pada

suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam

penuh kesulitan”} (Al Insan, 10)



➢Mereka melaksanakan setiap amalan sebaik-baiknya sebagai tanda

syukur atas setiap nikmat Allah swt dan mengharapkan limpahan

karunia-Nya. Hati mereka dipenuhi dengan rasa takut dan pengharapan

pada Allah swt. Dan mereka senantiasa meminta agar diselamatkan di

hari ketakutan yang besar dan ditambahkan pahala ganjaran bagi

mereka.

{“Dengan sebab (mereka menjaga diri dari perbuatan dosa), maka Allah

memelihara mereka dari kesengsaraan serta memberikan kepada

mereka keindahan yang berseri-seri pada wajah dan kegembiraan hati”}

(Al Insan, 11)



Mereka takut pada Allah swt di dunia maka Allah swt memberi keamanan

mereka di akhirat dan menjadikan mereka di antara hamba-hambanya memiliki

wajah yang bersinar pada hari mereka memandang Tuhan mereka. Disiapkan

pula untuk mereka berbagai jenis kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh

pandangan mata, tidak terdengar oleh pendengaran telinga, dan tidak terlintas

oleh fikiran. Lalu aka nada suara yang memanggil, dan Ketika itu hati mereka

dipenuhi dengan kesenangan dan kegembiraan.

{“Sesungguhnya (segala pemberian) ini adalah balasan untukmu, dan

merupakan usaha amal kamu (di dunia dahulu) yang diterima oleh Allah”}(Al

Insan, 22)



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



ع رالفصل اَلاتي 

هما ِإلم الرَِّفْيقِ  ا ِبهِ ِف انِْتقماِل أمبِي ْ األمْعلمى ومَُلُوِِهم

PASAL 11

KEPERGIAN AYAHANDANYA,

DIIKUTI KEWAFATAN BELIAU

(SAYYIDAH FATIMAH R.A.)



➢Setelah Allah swt menyempurnakan agama-Nya melalui Rasul-

Nya dan Allah telah mencukupkan limpahan karunia-Nya bagi

orang yang beriman, serta memberikan mereka kemenangan

yang nyata. Maka turun firman-Nya yang berbunya,

{“Pada hari ini, telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan

telah Aku cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan telah Aku ridloi

Islam menjadi agamamu”}(Al Maidah, 3)

Ayat ini mengandung maksud yang tersirat tentang dekatnya ajal

Nabi saw.



➢Dan ianya diturunkan pada haji wada (haji perpisahan). Tahun itu,

Baginda Nabi saw berpesan kepada para sahabatnya yang mulia,

(Ambillah dariku cara-cara menunaikan ibadah kalian karena mungkin

aku tidak bertemu kalian lagi pada tahun yang akan datang)

➢Tidak lama setelah kembalinya Nabi dari Mekah, Nabi mulai jatuh sakit.

Orang-orang Islam menyangka hanya sakit biasa yang akan berlalu

kecuali Sayyidatuna Fatimah yang merasa sangat cemas dan kuatir. Sakit

yang menimpa Nabi kali ini membuatnya risau dan takut sehingga beliau

merasa jantungnya hamper putus karena menahan rasa.



➢ Lalu bergegaslah Sayyidatuna Fatimah yang sedang diselimuti kegelisahan ke

pangkuan ayahnya Baginda Nabi saw. Ketika melihat putrinya datang, Nabi sangat

gembira lalu berkata,

(Selamat datang putriku)

Dan mendudukkan beliau di samping kanan Nabi. Nabi membisikan padanya

sesuatu lalu beliau menangis, kemudian Nabi membisikkan lagi sesuatu padanya lalu

tertawa gembira. Nabi telah memberitahunya akan ajal yang menanti, maka

menangislah Sayyidatuna Fatimah memikirkan perpisahan. Nabi juga

memberitahunya bahwa beliau adalah yang pertama dari ahli keluarganya yang

akan menyusul Nabi, maka bergembiralah Sayyidatuna Fatimah menanti hari

pertemuan itu tiba.



➢Kembalilah Sang Rasul kepada Ilahi. Sayyidatuna Fatimah dibelenggu

kesedihan mendalam. Sambil berdiri di hadapan makam Nabi yang

mulia, beliau mengucapkan beberapa syair yang menggambarkan

tekanan jiwanya yang dahsyat, lalu mengambil segenggam tanah dari

tempat pemakaman Nabi, diciumnya dan dinikmati wangian baunya,

Bagaimana bagi orang yang mencium tanah makam Ahmad

Hendaknya dia tidak menciumminyak wangi sepanjang umurnya

Telah tertimpa kepadaku musibah-musibah

Jikalau musibah itu tertimpa kepada hari-hari maka akan jadi

kegelap



➢ Kemudian beliau pulang ke rumahnya dihimpit kesedihan yang mendalam,

tidak terlihat lagi senyuman yang menghiasi wajahnya, sehingga kembalinya

beliau kepada Sang Pencipta, hanya 6 bulan setelah kepergian ayahnya.

➢ Sayyiduna Ali berdiri di hadapan tanah pemakaman Sayyidatuna Fatimah,

mengingat Kembali kesetiaan dan ketaatan beliau padanya. Berkata Sayyiduna

Ali dalam keadaan sedih dan berserah, dengan mata yang berlinang,

Setiap perkumpulan antara dua kekasih pasti ada perpisahan

Dan setiap yang berada di atas tanah bialangannya sedikit

Dan sesungguhnya kehilangan Fatimah setelah Ahmad

Bukti bahwa kekasih tidak selalu bersama



➢Dan berkata lagi Sayyiduna Ali dengan air mata yang menetes

ke pipi dan menanggung beban kesedihan.

Hanya kepada Allah aku mengaku dan tidak kepada manusia, #

Sesungguhnya aku melihat bumi akan kekal dan kekasih akan

pergi

Wahai kekasih-kekasihku, jika yang menimpa kamu selain

kematian #

Niscaya aku mencelanya, tetapi yang menimpa kau adalah

kematian maka aku tidak mencelanya.



➢Sayyidatuna Fatimah wafat pada hari Senin, 2 Ramadlan

tahun 11 hijrahnya Nabi (kepadanya sebaik-baik

sholawat dan salam). Umurnya Ketika itu baru

menginjak 28 tahun. Dalam Riwayat lain menyebutkan

yang lebih tepat Ketika itu umurnya 30 tahun. Setiap

ketentuan hanya milik Allah Yang Maha Mulia dan Maha

Tinggi dan segala puji bagi Allah atas setiap keadaan.



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



 رالفصل الِثاين ع
 ِبهِ هما للاُ ِفْيمما اْختمصَّ 

PASAL 12

KEISTIMEWAAN YANG 

ALLAH BERIKAN PADANYA



➢Wanita yang taat, suci senantiasa ridlo dan diridloi Allah swt ini telah

dimuliakan dengan akhlak yang unggul dan kepribadian yang istimewa. Kami

riwayatkan disini sebagai contoh bahwa tidak ada yang sepandan dengannya,

membuktikan bahwasanya Sayyidatuna Fatimah sungguh adalah pemimpin

wanita seluruh alam, dan bukan hanya suatu kebanggaan yang tidak berdasar.

➢Diantara keistimewaannya beliau merupakan belah jiwa Al Musthofa saw.

Cukuplah ini baginya merupakan suatu kebanggaan dan kemuliaan. Sesiapa

yang membuatnya marah, makai a telah membuat Rasulullah saw marah juga.

Dan sesiapa yang membuatnya gembira, makai a telah meraih keridloan dari

Rasulullah saw.



➢Diantara keistimewaannya yang disebutkan di dalam

hadits-hadits shohih adalah beliau merupakan pemimpin

para wanita ahli surga. Disebutkan di dalam hadits lain

yang diriwayatkan dari Nabi yang terakhir,

“Apakah engkau tidak ridlo (gembira) bahwa engkau

akan diangkat menjadi pemimpin kepada seluruh

wanita beriman?”



➢Diantara keistimewaannya lagi, beliau merupakan yang

paling dicintai dan dikasihi Nabi saw dari kalangan

keluarga Nabi. Setiap kali beliau datang menghampiri

Nabi pasti Nabi menyambutnya dengan senyuman dan

membawanya pada dekapan dada Nabi. Nabi

mempersilahkan beliau duduk di tempat Nabi sebagai

tanda penghormatan Sang Kekasih kepada kekasihnya.



➢Diantara keistimewaannya lain yang ada pada

dirinya dan tidak ada pada wanita lain, beliau tidak

pernah mengalami dari haidl atau nifas, maka

beliau tidak pernah meninggalkan sholat sejak

awal perintah diwajibkan.



➢Diantara keistimewaannya juga beliau, suami dan kedua putra

lelakinya berasal dari keturunan Nabi yang suci dan Allah swt

telah mengaruniakan bagi mereka kemuliaan yang agung. Allah

berfirman dalam Al quran sebagai bentuk penghormatan,

{“Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semua itu) 

karena Allah hendak menghilangkan dosa-dosamu, wahai

ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”}(Al 

Ahzab, 33)



➢Diantara keistimewaannya juga, barang siapa yang mempunyai

hubungan kerabat dan pertalian darah dengan sayyidah

Fatimah R.A. maka tidak akan terputus dari Baginda Nabi

Muhammad SAW pemimpin kaum Arab dan ‘Ajam. Allah telah

berfirman di atas wahyu Al Quran dalam Bahasa Arab

bahwasanya Sayyiduna Muhammad adalah imam dari para

rasul dan nabi,

(Semua yang mempunyai hubungan dan garis keturunan akan

terputus nanti pada hari kiamat kecuali yang bersambung

denganku dan dari keturunanku)



➢Diantara keistimewaannya juga Allah swt telah mengharamkan

zuriat keturunannya dari api neraka. Telah sampai Riwayat dari

Nabi yang terpilih,

(Fatimah telah memelihara kehormatannya maka Allah swt

mengharamkan zuriatnya dari api neraka)

➢Diantara keistimewaannya yang tidak diragukan, beliau

merupakan yang paling mirip dengan Baginda Nabi saw, begitu

pula akhlaknya, sikapnya, tutur katanya, sampai gerak langkah

kakinya.



➢Diantara keistimewaannya juga, beliau tidak pernah merasakan

lapar berkat doa ayahnya saw. Ketika suatu hari Rasulullah saw

melihat putrinya dihimpit kelaparan, Nabi saw berdoa,

(Ya Allah limpahkan karuniamu pada yang sedang kelaparan,

yang menunaikan setiap hajat, dan yang menaikkan derajat

yang hina, jangan kau biarkan Fatimah putri Muhammad

dalam kelaparan).

Telah berkata Sayyidatuna Fatimah,

(Aku tidak pernah merasa lapar semenjak itu selama-lamanya).



➢Diantara keistimewaannya juga, Allah telah memberi kelebihan yang nyata dan

derajat yang tinggi kepada suaminya, sebagaimana yang diucapkan pemimpin

para rasul kepada putrinya,

(Suamimu pemimpin di dunia dan beliau di akhirat berada di kalangan para

sholihin)

➢Diantara keistimewaannya juga, keagungannya di sisi Tuhannya akan

diperlihatkan kepada segenap ahli mahsyar, Ketika suara yang memanggil akan

menyeru,

(Wahai sekalian manusia tundukkan pandanganmu karena Fatimah akan 

melintas)



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



الفصل الِثالث ع ر
ْم  رمةِ َِهما اْلعمطِ ِف ِختماِم س

PASAL 13

KESIMPULAN DARI 

SIROH SAYYIDATUNA 

FATIMAH R.A. 

YANG SEMERBAK WANGI



➢ Berada di dalam taman-taman dari siroh Sayyidatuna Fatimah yang harum

mewangi, di tengah-tengah limpahan cahaya yang luas terbentang, kita

memetik beberapa pelajaran yang memberi ketenangan pada setiap hati dan

mendidik setiap jiwa. Kami memilih tiga pelajaran yang agung dan semoga

ianya menjadi penerang umat Nabi Muhammad saw.

➢ Maka dengarkanlah dan perhatikanlah dengan baik setiap teladan yang

disampaikan karena ianya bersumber dari ayat Al Quran yang berbunyi,

{“Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah saw kepada kamu maka terimalah

serta amalkan, dan apa yang dilarang-Nya bagimu maka tinggalkanlah”}(Al

Hasyr, 7)



➢Pelajaran yang pertama adalah contoh teladan yang

diambil langsung dari siroh Sayyidatuna Fatimah, putri

Rasulullah saw, yaitu dengan mencontoh sifat-sifatnya

yang mulia dan akhlaknya yang indah menawan.

Diantaranya yang paling menonjol dan luar biasa adalah 

keluhuran hatinya yang suci bersih dan lisannya yang 

senantiasa dijaga. 



Beliau tidak berkata-kata kecuali yang benar dan tidak mengucapkan sesuatu melainkan dari

hati yang jujur. Beliau memelihara lisannya dari penyakit-penyakit yang tercela, tidak ada bohong,

mengumpat, maupun fitnah-memfitnah. Beliau senantiasa jujur di setiap tutur katanya dan setiap

tingkah lakunya.

Sehingga pernah diriwiyatkan dari Sayyidah Aisyah yang bercerita tentang kejujurannya

berkata,

(Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih jujur dari Fatimah selain ayahandanya).

Demikianlah hasil dari didikan ayahnya yang memiliki akhlak paling agung dan tutur kata yang

indah.

{“Adakah orang yang mengetahui bahwasanya Al quran yang diturunkan kepadamu dari

Tuhanmu itu (wahai Muhammad) adalah perkara yang benar sama dengan orang yang buta mata

hatinya? Sesungguhnya hanya orang-orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran”} (Ar

Ra’du . 19)



➢Pelajaran kedua dikhususkan kepada para ibu dan ayah

agar kalian memperhatikan keadaan anak-anak kalian

dan senantiasa mondorong mereka melakukan amal

kebaikan, seperti yang tertanam di dalam jiwa Imam Ali

Al Murtadlo dan Sayyidatuna Fatimah Ar Ridlo, dari

ilmu pengetahuan, keyakinan, tetap berpegang teguh

pada agama dan mengajak orang lain kepadanya.



Ketika Baginda Nabi berjalan di depan rumah Sayyidatuna Fatimah saat

akan menunaikan sholat subuh, beliau berkata,

(Waktu sholat telah tiba wahai ahli keluargaku)

{“Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semua itu) karena

Allah hendak menghilangkan dosa-dosamu, wahai ahlul bait dan

membersihkan kamu sebersih-bersihnya”}(Al Ahzab, 33)

Maka hendaklah kita menjadikan Baginda Nabi suri teladan yang baik

dalam mendorong ahli keluarga kita pada amalan kebaikan dan

melaksanakan kataatan serta patuhnya ahli keluarga Nabi itu sebagai

contoh teladan.



Wahai para ibu dan ayah, bertaqwalah kepada Allah swt di dalam

urusan anak-anakmu dan orang-orang yang engkau kasihi. Perintahkan

mereka untukmelakukan amalan kebaikan sehingga kebaikann sehingga

mereka terbiasa dengannya terdidik untuk menyempurnakannya,

kemudian menjadi kecintaan bagi mereka. Sesungguhnya setiap orang akan

terdidik melakukan perkara yang senantiasa diajarkan oleh ayahnya. Dan

dengan inilah mereka dan tidak aka nada penyesalan.

{“Sebagai pahala dari sisi Allah. Dan di sisi Allah pula pahala yang

sebaik-baiknya yakni bagi mereka yang beramal sholeh”} (Al Imron, 195)



➢Pelajaran ketiga ditujukan kepada para wanita beriman yang

tetap dalam ketaatan dan senantiasa menjaga kehormatannya,

hendaklah mereka berhati-hati dari godaan golongan yang telah

mengabaikan akhlak yang baik dan agama mereka, mereka

yang memperindah perbuatan dengan membuka hijab dan

berpaling dari agama dan perilaku yang baik.

Kemudian hendaklah mereka mendengarkan dengan penuh

perhatian dan hati yang sadar terhadap petanyaan yang ditujukan

Baginda Nabi kepada putrinya yang berilmu yaitu Sayyidatuna

Fatimah



Ketika Nabi bertanya, (Apakah yang plaing baik untuk seorang wanita?)

Beliau memberi jawaban yang sampai sekarang masih disampaikan dan diriwiyatkan oleh para

perawi hadits, (Tidaklah wanita itu melihat kepada lelaki dan lelaki memandang kepadanya).

Baginda Nabi begitu gembira dengan jawaban yang bermanfaat dan memuaskan itu sehingga Nabi

memeluk Sayyidatuna Fatimah seraya berkata,

(Sesungguhnya Fatimah adalah belahan jiwaku)

Beliau telah mengukir Langkah yang selamat untuk wanita yang beriman supaya tidak terfitnah atau

menjadi fitnah bagi orang lain. Perhatikanlah pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang

diberikan, lalu hidupkan ia dalam kehidupanmu niscaya kalian mendapat bagian dari ganjaran yang

baik.

{“Orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, mereka memperoleh kebahagiaan yang sangat

menggembirakan dan tempat Kembali yang sebaik-baiknya”}(Ar Ra’du, 29)



➢Sehingga sampai tahap ini pun penulis terhenti dari meneruskan

usaha yang mustahil dipagai. Bagaimana ia dapat melewati

lautan Mutiara yang luas? Sungguh sifat-sifat Az Zahra dan

contoh teladan dari kehidupannya yang agung bagai lautan

dalam yang tiada tepi. Yang bersambung dari lautan

ayahandanya Sayyiduna Muhammad saw. Maka cukuplah

sampai tahap ini, bagai sesiapa yang menulisnya semoga

menjadi hidayah baginya. Dan dengan ini berakhirlah karangan

kalung Mutiara dari untaian siroh Az Zahra Fatimah Al Batul.



➢Yang benar datangnya dari Allah swt, akau panjatkan puji

dan syukur kepada-Nya. Dan yang salah datang dariku, aku

memohon tobat dan pengampunan Allah swt. Sesungguhnya

setiap manusia mampu membuat kesalahan dan juga berada

di dalam kebenaran. Dan Allah swt adalah tuhan yang

mengampuni dan yang memberi ganjaran. Dan tidak ada

kemenangan melainkan dengan Allah swt. Kepada-Nya aku

berserah dan berharap.



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya



ع ر و األخْالفصل الرابع 

سُّلِ ِف الدُّعماِء ومالت َّوم 

PASAL 14

DOA TAWASUL DENGAN 

KEBERKAHAN SAYYIDATUNA 

FATIMAH R.A.



Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang Satu, Maha Esa, Maha Tunggal,

Yang menjadi tujuan setiap makhluk untuk memohon segala hajat, Yang

tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang serupa

dengan-Nya.

Ya Allah hanya kepadamu segala pujian yang selayaknya. Ya Allah hanya

padamu segala pujian sebagaimana yang Kau ridloi. Ya Allah dari setiap

nikmat yang telah Kau limpahkan, maka tambahkanlah. Dari setiap yang

karunia yang Kau tambah maka berkahilah. Dan hanya kepada-Mu segala

pujian atas setiap limpahan karunia, atas setiap penambahan dan atas

setiap keberkahan.



Ya Allah limpahkanlah sholawat dan salam atas junjungan kami Sayyiduna

Muhammad, pemimpin para Nabi dan Rasul dengan sholawat makan terpenuhi

segala permintaan, tercapai setia cita-cita, bahkan lebih baik dari yang kami

harapkan. Maka segala pujian bagi Allah sebagaimana Baginda memuji-muji-Nya

yang pujiannya tentu lebih baik dari pujian yang kami ucapkan.

Ya Allah sholawat dan salam atas junjungan kami Sayyiduna Muhammad yang

terpilih dan kepada ahli keluarganya yang suci serta para sahabatnya yang baik

sepanjang pergantian malam dan siang, dengan sholawat yang terpenuhi segala

keinginan kami dan diberikan sebaik-baik pilihan untuk kami. Sesungguhnya Kau

yang menciptakan segala sesuatu sebagaimana yang Kau kehendaki dan Kau

berikan.



Ya Allah sholawat dan salam atas junjungan kami Sayyiduna

Muhammad, yang memiliki derajat yang terpuji, telaga kautsar

serta panji yang tinggi, semulia-mulianya bapak dan seagung-

agungnya anak yang pernah dilahirkan, dan kepada ahli

keluarganya dan para sahabatnya yang terpancar dari wajah-

wajah mereka tanda-tanda orang yang banyak bersujud, dengan

sholawat dan salam yang sampai tujuan dari setiap harapan

kami, dengan kelebihan-Mu kepada kami dan kemurahan-Mu

wahai Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.



Ya Allah kami minta dari-Mu segala sesuatu yang menjadi

penyebab kami meraih limpahan rahmat-Mu, ampunan-Mu yang

pasti, keselamatan dari segenap dosa dan maksiat, ganjaran dari

setiap amalan kebaikan, kebahagiaan dimasukkan ke dalam

surga, seta kebebasan dari siksa api neraka. Wahai Tuhan kami,

ampunilah setiap dosa-dosa kami, hapuskanlah setiap keburukan

kami dan matikanlah kami nanti Bersama orang-orang yang

senantiasa melakukan kebaikan.



➢Ya Allah, Tuhan yang Maha Kekal, Tuhan kami dan Tuhan

nenek morang kami, Wahai Yang Maha Hidup dan Yang Maha

Berdiri dengan sendirinya, cukupkanlah kami dari segala

kesedihan dan kesusahan kami, sampaikanlah kami kepada

harapan kami, bahkan lebih baik dari setiap harapan kami,

dengan kelebihan-Mu kepada kami dan kemurahan-Mu wahai

Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai Tuhan kami, berikanlah

kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan Islam.



Ya Allah, Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatu bagi kami, dan

tidak ada yang akan cukup tanpa-Mu, Wahai Tuhannya Muhammad,

sempurnakanlah hutang piutang kami, dan jadikanlah kami penyejuk mata

dan jiwa bagi Nabi kami Muhammad, berikanlah cinta Baginda kepada kami,

cinta ahli keluarganya yang baik lagi suci dan kumpulkanlah kami bersama

perkumpulan mereka nanti dalam keadaan baik dan kelembutan, wahai Tuhan

sekalian alam.

Ya Allah hajat kami banyak, dan sesungguhnya Kau Maha Mengetahui dan

Kau lebih memahaminya. Maka muliakanlah kami dengan dikabulkan dan

dilancarkannya setiap hajat bagi kami. Sesungguhnya memudahkan segala

yang susah itu mudah bagi-Mu.



(Ya Allah kami mengambil berkah dari doa yang Kau ajarkan pada

kami dalam kitab-Mu) Wahai Tuhan kami sempurnakanlah bagi kami

cahaya kami, ampunilah dosa-dosa kami, sesungguhnya Kau Maha

Kuasa atas setiap sesuatu.

Ya Allah Tuhan yang mengangkat segala kesedihan dan kesulitan,

Tuhan yang memperkenankan permintaan mereka dalam kesusahan,

Tuhan yan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di dunia dan di akhirat,

kasihanilah kami dan semua orang-orang Islam, cukupkanlah bagi kami

dan mereka segala bala ujian dunia dan agama.



Ya Allah berilah kelapangan pada orang-orang Islam yang sedang kesusahan

di setiap tempat, dan angkatlah setiap malapetaka yang menimpa mereka,

segala peperangan, kesusahan dan kehinaan yang menyelubungi mereka. Ya

Allah percepatkanlah jalan keluar (kemenangan) bagi mereka dan angkatlah

setiap kesempitan dan kesusahannya.

Wahai Tuhan Yang Maha Awal, Wahai Tuhan Yang Maha Akhir, Wahai

Pemilih kekuatan yang teguh, Wahai yang Maha Mengasihani hamba-hamba-

Nya yang miskin, Wahai yang Maha Pengasih, (kami meminta dengan berkah

doa yang Kau ajarkan pada kami dalam kitab-Mu), Wahai Tuhan kami

ampunilah setiap dosa-dosa dan urusan-urusan kami, tetapkanlah dan

teguhkanlah kami, dan bantulah kami mengatasi orang-orang kafir.



Ya Allah bantulah kami mengatasi segala kesusahan,

mudahkanlah segala sebab, bukakanlah pintuk kebaikan bagi

kami, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, berikanlah

kami tobat lalu terimalah tobat kami, sesungguhnya Kau Maha

Menerima Tobat. (Ya Allah kami mengambil berkah dari doa

yang Kau ajarkan pada kami dalam kitab-Mu). Wahai Tuhan

kami, ampunialah diriku dan kedua orang tuaku dan setiap

orang-orang beriman pada hari perhitungan segala amalan.



Ya Allah berkahilah zurit keturunan kami dan perliharalah mereka,

tunjukkanlah mereka jalan menuju-Mu, perbaikilah segala keadaan

mereka, berikanlah kehidupan yang baik bagi mereka, berikanlah

kemenangan pada kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi kalangan

hamba-hamba-Mu yang bertaqwa.

Ya Allah, mereka yang telah menjadi penyebab berkumpulnya kami di

dalam majlis yang diberkahi ini, di dalam majlis ini kami mengingat-Mu,

membaca ayat-ayat dari kitab-Mu, memohon sholawat dan salam bagi

Nabi-Mu junjungan kami Sayyiduna Muhammad – sholawat dan salam

kepadanya



Maka kami memohon pada-Mu ya Allah, perbaikilah

keadaan mereka, pada masa ini dan masa yang akan

datang, dan sampaikan segala segala harapan mereka, lebih

baik dari diharapkan. Dan limpahkanlah keberkahan bagi

mereka, ahli keluarga mereka, harta mereka dan setiap

tanggungan mereka.

Ya Allah setiap niat-niat baik yang diniatkan oleh mereka di 

balik terkumpulnya kami di dalam majis yang penuh 

keberkahan ini,



kami memohon pada-Mu, sampaikanlah setiap yang mereka

niatkan dari setiap urusan akhirat maupun dunia, dan

sampaikanlah setiap niat mereka yang hadir, berikanlah setiap

permintaan dan harapan kami, sebagaimana yang Kau cinta dan

Kau ridlo, wahai Tuhan yang memiliki segala keagungan dan

kemurahan

Ya Allah yang telah memberikan kehidupan pada setiap benih

dan buah-buahan, berikanlah pada kami setiap kebaikan yang

telah diniatkan.



Ya Allah, Kau Maha Mengetahui suara hati kami, maka

perbaikilah segalanya. Kau Maha Mengetahui setiap dosa-

dosa kami, maka ampunilah segalanya. Kau Maha

Mengetahui setiap segala aib dan kekurangan kami, maka

tutupilah. Dan Kau Maha Mengetahui setiap hajat-hajat

kami, maka perkenankanlah dan mudahkanlah dengan

berkah limpahan kasih-Mu wahai Tuhan yang Maha

Pengasih.



Ya Allah sampaikanlah sholawat dan salam kepada

junjungan kami Sayyiduna Muhammad, juga kepada ahli

keluarganya dan para sahabatnya.

Maha suci Engkau, Tuhan yang mempunyai keagungan

dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan. Salam

sejahtera kepada sekalian Rasul. Dan segala puji bagi

Allah, Tuhan yang memelihara dan mengatur seluruh

alam.



Ridlo Allah kepada Fatimah sehingga

beliau ridlo. Sholawat yang suci dan 

bersambung kepada pemimpin kami 

Nabi Muhammad dan ahli

keluarganya. Ya Allah limpahkanlah

sholawat, salam dan keberkahan

kepada Nabi dan ahli keluarganya


